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Cosy DollsCosy Dolls
GARNFORBRUG
Jennifer H: 33 cm
Dukkerne i serien inklusiv 
fyldvat, metalwire, øjne og hår 
vejer ca. 250 g
Kjole og sko bruger mellem  10 - 50 g
Håret bruger ca. 60 g

MATERIALER
Metalwire, Knapper, Fyldvat
Øjne: 12 mm
Hæklenål: 2,5 - 3,5 mm
Hæklefasthed: 20 m/10 cm

Hæklet i Go handmades Cosy – et vidunderligt blødt og høj kvalitets bomulds mix, som holder facon. 60% Bomuld/40% Akryl, 50 g/100 m.

Mange farver

JenniferJennifer
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FORKORTELSER OG FORKLARINGER
m Maske
mr Magisk ring 
lm  Luftmaske
vlm  Vendeluftmaske, vend derefter stykket
km  Kædemaske
fm  Fastmaske
stm  Stangmaske
1 fm udt Udtagning (2 fm i en m)
1 stm udt  Udtagning (2 stm i en m)
1 fm indt  Indtagning (2 fm hækles sammen)
* ... *   Det, der står imellem, gentages igennem 

omgangen/rækken eller med tallet  
efter x.

(..)   For enden af omgangen/rækken  
- angiver antal masker i alt.

Hvis ikke andet er angivet, hækles der i spiral
omgange. Som afslutning lukkes sidste maske i 
arbejdet med 1 km, tråden klippes over i 20 cm 
længde og trækkes igennem masken.

Det anbefales at fyldvat kommes i løbende som 
arbejdet udføres.

Montering af sikkerhedsøjne:
Øjnene sættes i og bagstopperne til øjnene 
sættes på indefra.
Bagstopperne kan og skal være lidt svære at 
montere, dette for at sikre at de sidder fast.

Cosy
- et vidunderligt 
blødt og høj kvalitets bomulds mix

Cosy trådens karakter egner sig perfekt til strikkede jakker og trøjer. Tråden er forholdsvis letspunden, blød og med en helt særlig elasticitet, som holder det strikkede smukt og formstabilt på plads. Fibrenes natur giver en særlig luftighed som er som skabt til at strikke lækre trøjer. 
Man kan sige om Cosygarnet at det er lidt vintage agtig i sit udtryk - et garn der både giver varme og er åndbar at bære.

Cosy er også med AZO certifikat og dermed et garn, som alle kan føle sig trygge ved at bruge.
60% Bomuld/40% Akryl, 50 g/100 m.
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Mange farver

GARNFORBRUG
Jennifer H: 33 cm
Dukkerne i serien inklusiv 
fyldvat, metalwire, øjne og hår vejer ca. 250 g
Kjole og sko bruger mellem  10 - 50 g
Håret bruger ca. 60 g

MATERIALER
Metalwire
Knapper
Fyldvat
Øjne: 12 mm
Hæklenål: 2,5 - 3,5 mm

Hæklefasthed: 20 m/10 cm

Angivne garnmængder er vejledende.
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Start på 
omgang

9 fm på ben nr. 2
18 fm på ben nr. 1

2 lm

2 fm i kædens 
maskeled

Forsæt på omgang 1. * Vejledning - overgang ben et til to.

COSY DOLL  JENNIFER

BEN (GRÅ BRUN & TERRACOTTA, 2 X)
Start med Grå Brun:
1.) Slå 9 lm op. 2 fm i den 2. m fra  
 nålen, 6 fm, 3 fm i den sidste m.  
 Fortsæt på den anden side af  
 lm-kæden med 6 fm, 1 fm udt (19)
2.)  1 fm udt, 7 fm, 3 fm i den næste m, 

1 fm, 3 i den næste m, 7 fm, 
 1 fm udt  (25)
3.)  1 fm udt, 10 fm, 1 fm udt x 4,  

9 fm, 1 fm udt (31)
4. - 6.) 31 fm (31)
7.) 8 fm, *1 fm, 1 fm indt* x 5, 8 fm (26)
8.) 26 fm (26)
9.) 10 fm, 1 fm indt x 4, 8 fm (22)
10.) 10 fm, 1 fm indt x 2, 8 fm (20)
11.) 6 fm, 1 fm indt, 6 fm, 1 fm indt,  
 4 fm (18)
12. - 31.) 18 fm  (18)
Skift til Terracotta: 
32. - 34.)  18 fm   (18)
Her afsluttes det første ben.
Klip garnet over og træk igennem masken.

Ben nr. 2:
Hækles som det første ben, men efter omgang 34 til-
føjes 9 fm og derefter 2 lm som forbinder de to ben 
med hinanden. Når de to lm er hæklet fortsættes 
derfra til kroppen.

KROP (GRÅ BRUN & TERRACOTTA)
Kroppen hækles som fortsættelse af benene med 
Terracotta:
1.)   18 fm (omkring ben nr. 1),  

2 fm i kædens maskeled,  
18 fm (på ben nr. 2),  
2 fm i kædens maskeled  (40)

2.) 7 fm, 1 fm udt, 22 fm, 1 fm udt, 
 9 fm (42)
3. - 7.) 42 fm (42)
Fyldvat kommes i fødderne. 
Klip 2 stykker metalwire ca. 30 cm. 
Buk enden af hver wire i en løkke og placere den 
i benet under arbejdet. Sæt wiren sammen som på 
tegningen, når maven laves. 
Wiren ender i hovedet, med en løkke på toppen. 
8.) *5 fm, 1 fm indt* x 6 (36)
Skift til Grå Brun:
9.-11.)  36 fm (36)
12.) *4 fm, 1 fm indt* x 6 (30)
13.-16.) 30 fm (30)
17.) *3 fm, 1 fm indt* x 6 (24)
18.-21.) 24 fm (24)
22.) *2 fm, 1 fm indt* x 6 (18)
23.) 18 fm (18)
24.) *4 fm, 1 fm indt* x 3 (15)
25. - 26.) 15 fm (15)
Klip ikke garnet over. 
Fyldevat kommes i kroppen.
Fortsæt på hovedet. 



5

HOVEDET (GRÅ BRUN)
Hovedet hækles som fortsættelse af kroppen. 
1.) *1 fm udt* (30)
2.) *4 fm, 1 fm udt* (36)
3.) *5 fm, 1 fm udt* (42)
4.) *6 fm, 1 fm udt* (48)
5.) *7 fm, 1 fm udt* (54)
6.) *8 fm, 1 fm udt* (60)
7. - 17.) 60 fm (60)
Placer øjnene mellem runde 12 og 13, med afstan-
den af 11 m mellem øjnene.
18.) *8 fm, 1 fm indt* (54)
19.) *7 fm, 1 fm indt* (48)
20.) *6 fm, 1 fm indt* (42)
21.) *5 fm, 1 fm indt* (36)
22.) *4 fm, 1 fm indt* (30)
23.) *3 fm, 1 fm indt* (24)
24.) *2 fm, 1 fm indt* (18)
25.) *1 fm, 1 fm indt* (12)
Fyldevat kommes i hovedet.

ANSIGT
Detaljerne syes på ansigtet, som det ses på billedet.
Brug hudfarve for at lave en næse 3 m bred, mellem 
runde 10 - 11.

ARM (GRÅ BRUN, 2 X)
1.) mr med 6 fm (6)
2.) *1 fm udt* (12)
3.) *5 fm, 1 fm udt* x 2 (14)
4. - 7.) 14 fm (14)
8.) *1 fm indt, 5 fm* x 2 (12)
Fyldevat kommes i hånden. 
9. - 27.) 12 fm (12)
Vend arbejdet.
28.) 1 vlm, 6 fm (4)
Klip 2 stykker metalwire af længden på armen. 
Bøj enderne, og placer den ind i armen. 
Se tegningen.
Armene syes på kroppen.
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* Montering wire 
- set indvendigt.



HÅR (SORT)
Hårkappe:
1.)  mr med 6 fm (6)
2.)  *1 fm udt* (12)
3.)  *1 fm, 1 fm udt* (18)
4.)  *2 fm, 1 fm udt* (24)
5.)  *3 fm, 1 fm udt* (30)
6.)  *4 fm, 1 fm udt* (36)
7.)  *5 fm, 1 fm udt* (42)
8.) *6 fm, 1 fm udt*  (60)
9.) *7 fm, 1 fm udt* (54)
10.) *8 fm, 1 fm udt*  (60)
11. - 15) 60 fm (60)
Fortsæt med at lave krøller:
16.)  *50 lm, vend, fra den 2. m fra nålen 

hækles 48 km, 1 km* x 32 (nakkehår). 
*40 lm, vend, fra den 2. m fra nålen 
hækles 38 km, 1 km* x 28 (pandehår). 

KJOLE (TERRACOTTA)
Kjolen hækles i rækker, ovenfra og ned.
1.)  37 lm, 1 km i den 8. m  

fra nålen (”øje”), 3 lm. Lav 29 stm (29)
2.) 3 lm, *1 stm, 1 fm udt* x 14, 1 stm (43)
3.)   1 lm, 6 fm, 8 lm, spring 10 m  

over (ærmegab), 11 fm, 8 lm,  
spring 10 m over (ærmegab), 6 fm (39)

4.)  3 lm, 6 stm, 8 stm i lm-kæden, 
 11 stm, 8 stm i lm-kæden, 6  stm (39)
5.)  8 lm (”øje”), 1 km i den 8. m  

fra nålen, 3 lm, 39 stm (39)
6.)  3 lm, *8 stm, 1 stm udt* x 4, 3 stm (43)
7.) 3 lm, 43 stm (43)
8.)  3 lm, 3 stm, 1 stm udt 
 *9 stm, 1 stm udt* x 3, 9 stm (47)

9.)  8 lm (”øje”), 1 km i den 8. m  
fra nålen, 3 lm, 47 stm (47)

10. - 12.)  3 lm, 47 stm (47)
13.)  8 lm (”øje”), 1 km i den 8. m  

fra nålen, 3 lm, 47 stm (47)
14.) 3 lm, 47 stm (47)
4 knapper syes på bagsiden af kjolen for at lukke. 
3 knapper syes på foran.

SKO (TERRACOTTA, 2 X)
1.) Slå 9 lm op. 2 fm i den 2. m fra 
 nålen, 6 fm, 3 fm i den sidste m fra 
 nålen. Fortsæt på den anden side
 af lm-kæden med 6 fm, 1 fm udt (19)
2.)  1 fm udt, 7 fm, 3 fm i næste m, 1 fm,  

3 fm i næste m, 7 fm, 1 fm udt (25)
3.) 1 fm udt, 10 fm, 1 fm udt x 4, 
 9 fm, 1 fm udt (31)
4.) 31 fm (i bagerste maskeled) (31)
5. - 7.) 31 fm (31)
8.) 9 fm, *1 fm, 1 fm indt* x 5, 7 fm (26)
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Godt at videGodt at vide
Nål, størrelse og fasthedNål, størrelse og fasthed
Hæklere, hækler meget forskelligt: nogle hækler med en 
nål 2,0 mm og skaber samme resultat som en person, der 
hækler med en nål 4,0 mm. Dette har vi erfaret fra vores 
eget team, som har været med til at hækle. 
Nøglen til at hækle en bestemt størrelse, handler mere om 
hækle stilen end om størrelsen på nålen. Derfor anbefaler 
vi altid et spænd af nål størrelser.


